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भयाठी : अश्वलनी फले  



कोणे ऐके काऱी एक छोटा भुरगा एका 
म्हाताऱ्मा राकुडतोड्मा फयोफय याहत असे. 
  



एक ददलस म्हाताऱ्मा राकुडतोड्माने 
छोट्मा भुरारा साॊगगतरे, “भरा खऩू दयू 
जामचॊ आहे. कदागचत भी ऩयत कधी 
मेणाय नाही.” 

“भरा ऩण तुभच्मा फयोफय घेलून चरा,” छोटा 
भुरगा म्हणारा. 
“भी तुरा आऩल्मा फयोफय घेलून जालू ळकत 
नाही,” म्हाताया राकुडतोड म्हणारा. 
“ऩण भी तुरा तीन गोष्टी देईन. ज्माभुऱे 
तुझ ेनशळफ उजऱून ननघेर.” 



भग म्हाताऱ्माने भुरारा 
एक जुनी कुऱ्हाड ददरी. 

एक जुनी सायॊगी ददरी. 

आणण एक डोऱा असणायॊ भाॊजय ददरॊ.  

त्मानॊतय राकुडतोड्मा ननघून गेरा. 

“माचॊ भी काम करू?” भुराॊनॊ वलचायरॊ. 
“भी एक जुनी कुऱ्हाड, एक जुनी सायॊगी, 
आणण एक डोऱा असणाऱ्मा भाॊजय घेलून 
भी काम करू?” भी मा नतन्ही गोष्टी 
इथेच सोडून जाईन.” 



“ भी ही तुझ्माफयोफय मेईन,” भाॊजय म्हणारॊ  
“भरा भाहीत नव्हतॊ की तू फोरू ळकते,”  
भुरगा म्हणारा. 
  

“तुरा खऩू कभी भादहती आहे,”  भाॊजय म्हणारॊ. 
“ऩण तुरा काही गोष्टी तय भाहीत आहेत. 
त्माभुऱे तू रलकय शळकू ळकळीर. चर आता 
आऩण जाऊ मा.” 



 भग भुराने कुऱ्हाड उचररी. 

भाॊजयाने सायॊगी उचररी.  

भग त्माॊनी आऩरा प्रलास सुरु केरा.  

ते चारत यादहरे, चारत यादहरे.  

“भरा बकू रागरी आहे,” भरुगा म्हणारा. 

 “भरा ऩण बकू रागरी आहे,” भाॊजय म्हणारॊ.  



“भाझ्मा जलऱ खाण्मासाठी काही नाही.” 
भुरगा म्हणारा. 
“चरा भग झोऩून घेलू मा,” भाॊजय म्हणारॊ. 
“उद्मा भी सायॊगी लाजलेन भग त्मातून 
आऩल्मारा जरूय काही खामरा शभऱेर.” 

“एक डोऱा असणाऱ्मा भाॊजयाने लाजलरेरी 
सायॊगी कोण ऐकेर?” भुरगा म्हणारा.   

“तू फघच,” भाॊजय म्हणारॊ. 
भग भाॊजय आणण भुरगा झोऩी गेरे. 



दसुऱ्मा ददलळी ते काहीसे ऩुढे गेरे. 
“फघ!” भाॊजय म्हणारॊ. 
“अये!” भुरगा म्हणारा. “फघ इथॊ 
ककतीतयी खामरा आहे. रोक 
वऩकननकरा आरे आहेत,” भुरगा 
म्हणारा. 



भग भुरगा आणण भाॊजय ऩऱत 
टेफराजलऱ गेरे. “आम्हाॊरा खऩू बूक 
रागरी आहे,” भुरगा म्हणारा. 
“आम्हाॊरा काही खामरा द्मा ना,” भाॊजय 
म्हणारॊ.  

“तुम्ही इथनू ऩऱा!” एक भाणूस म्हणारा.  
“कृऩा करून आम्हाॊरा काही खामरा द्मा,” 
भुराने बीक भागगतरी.  
“भग भाझॊ भाॊजय सायॊगी लाजलून तुभचॊ 
भनोयॊजन कयेन,” भुरगा म्हणारा. 



“एक डोऱा असरेल्मा भाॊजयाची 
सायॊगी कोण ळहाणा ऐकेर? 
तो भाणूस म्हणारा. “तुम्ही 
इथनू ऩऱा.” 

“भी भाझी सायॊगी जरूय लाजलेन,” 
भाॊजय म्हणारॊ. भाॊजय म्हणारॊ. 
भग त्मानॊ सायॊगी लाजलामरा 
सुरुलात केरी..  



जसॊ भाॊजय सायॊगी लाजलू रागरी, तसॊ 
रोकाॊनी नाचण्मास सुरुलात केरी. रोक 
नाचामरा भजफूय झारे. ते नाचतच 
यादहरे. कायण सायॊगी भध्मे एक प्रकायची 
जाद ूहोती. 

ऩुरूच नाचतात, श्रिमा नाचतात 
आणण भुरॊही नाचतात. 
 सगळ्मा गामी नाच ूरागल्मा. 
डुक्कय नाच ूरागरे. ते आऩरी  
आऩल्मारा योख ूळकरे नाही. 
टेफर नाच ूरागरे, ऩातेरी नाच ू
रागल्मा, ताटॊ नाच ूरागरी. 



“सायॊगी फॊद कय! थाॊफला!” रोक ओयडरे. 
ऩण भाॊजयाने सायॊगी लाजलणे चारूच ठेलरे. 
भग रोकाॊच ेनाचणे सुद्धा चारूच यादहरे. 
ळलेटी रोक नाचत-नाचत खारी ऩडरे. 

“आता” भाॊजयाने भुरारा म्हटरे,” 
चर आता खाऊन घेल.ू” त्मानॊतय 
भाॊजय आणण भुराने इतकॊ  खाल्रॊ 
की ळलेटी ते काहीच खाऊ ळकरे 
नाही.  



“भरा भाहीत नव्हतॊ की तुझी 
सायॊगी ऐकून रोक नाच ूरागतीर,” 
भुराने म्हटरॊ. 

“तुरा जारत भाहीत नाही, अजून तुरा थोडीच 
भादहती आहे. ऩण रलकयच तू अजून काही 
शळकळीर.” भाॊजय म्हणारॊ. 

त्माॊनतय भुरगा आणण भाॊजय ऩुढे गेरे.  



यरत्मात त्माॊना एका याजा बेटरा. 
“ऩऱा!” याजा ओयडरा. “आऩरे प्राण 
लाचलण्मासाठी ऩऱा!”   

“फघा एक बमानक देखो ड्रगैन मेत 
आहे,” याजा म्हणारा.  

 

“का?” भुराने वलचायरॊ.  



“जय आम्ही ड्रगैनरा भायरॊ तय तुम्ही 
आम्हाॊरा काम द्मार?” भाॊजयानॊ वलचायरॊ.   

“भी तुम्हाॊरा सोन्माच्मा भोहयाॊनी बयरेल्मा 
ददन थलै्मा देईन.” याजा म्हणारा. भग याजा 
आऩल्मा भहारात जालून रऩरा.  



“चर, रलकय 
झाडालय चढ,” 
भाॊजय म्हणारॊ. 
“भरा ड्रगैन 
मेताॊना ददसत 
आहे.” 

ड्रगैन वलश्ाॊती साठी मोगामोगाने 
त्माच झाडाखारी फसरा.  



“लाह!” भुरगा म्हणारा.  

“जया त्मा ड्रगैन्सकड ेफघ” 
  

“तो पक्त एक लो ड्रगैन आहे” 
भाॊजय म्हणारॊ,” “त्मा ड्रगैन ची 
तीन डोकी आहेत.” 
  

“साॊग भी काम करू?” भुराने 
वलचायरॊ. “भी त्माचॊ एक डोकॊ  उडलू 
का?”  

 

“ भग तो दसुऱ्मा डोक्माने 
तुरा खाईन, आणण नतसऱ्मा 
डोक्माने भरा खाईन!” 



“आता भी भाझी सायॊगी लाजलेन,” भाॊजय 
म्हणारॊ. “भी इतकी भधयु धनू लाजलेन की  
ड्रगैनची नतन्ही डोकी झोऩी जातीर.” भग भाॊजय 
सायॊगी लाजलू रागरी. त्माने एक खऩू भधयु धनू 
लाजलरी. 

रलकयच ड्रगैनचा एक डोऱा फॊद झारा.  
भग दसुया डोऱा फॊद झारा. भग त्माचा 
नतसया डोऱा फॊद झारा.  हऱूहऱू त्माची सहाही 
डोऱे फॊद झारे.  



भग ड्रगैन नतथेच रलॊडरा 
आणण गाढ झोऩी गेरा.  

“आता,” भाॊजय म्हणारॊ, “भी सायॊगीलय 
भधयु धनू लाजलत याहीन तोऩमतं  
ड्रगैन गाढ झोऩेत याहीन. भग तू त्माच े
नतन्ही डोकी उडल.” 



भग भुराने जुनी कुऱ्हाड उचररी आणण एक 
लाय त्माने ऩदहल्मा डोक्मालय केरा.दसुऱ्मा 
डोक्मालय दसुया लाय करून ते ही उडलरॊ. 
नतसऱ्मा डोक्मालय लाय करून त्माने नतसयॊ 
डोकॊ  उडलरॊ आणण अळा प्रकाये ड्रगैनचा  
खात्भा झारा.  

“भरा भाहीत आहे की तुझी सायॊगी ऐकून रोक 
झोऩतात, ऩण भरा हे भाहीत नव्हतॊ की तुझी 
सायॊगी ऐकून ड्रगैनऩण झोऩेन.” 
  

“तुरा अजून काही पायसॊ भाहीत नाही,” भाॊजय 
म्हणारॊ. “ऩण तुरा आता ऩदहल्माऩेऺा जारत 
भाहीत झारॊ आहे. हऱूहऱू तुरा अगधक भादहती 
होईर.  



त्मानॊतय भुरगा आणण  

भाॊजय याजाकड ेगेरे. 
“आम्ही ड्रगैनरा भारून टाकरे,” भुरगा 
म्हणारा. “तुम्ही रलतः ऩाहू ळकता.” 
 

“आता तुम्ही आम्हाॊरा 
सोन्माच्मा भोहयाॊच्मा तीन 
थलै्मा द्मा,” भाॊजय म्हणारॊ.   

“कैसी थशैरमाॉ?” याजा म्हणारा, 
“कोणच ेसोने?” 



“ड्रगैनरा भायण्मासाठी तीन थलै्मा 
सोन्माच्मा भोहया देण्माच ेआऩण 
लचन ददरे होते,” भुरगा म्हणारा. 

“भी म्हणतो तुम्ही इथनू ननघून जा, नाहीतय 
भी तुम्हाॊरा तुरुॊ गात टाकेन,” याजा म्हणारा. 
“भी आत्ता जेरयरा फोरालतो. 



“ऩण  ....” भुरगा म्हणारा,   

याजाने जेरयरा फोरालरॊ. “मा भुरारा 
आणण भाॊजयारा घेलून जा आणण माॊना 
जेर भध्मे फॊद कया.” 



“आता कोण ळहाणा आऩल्मारा भदत 
कयेन,” भुरगा म्हणारा.   

“भी तुरा भदत कयेन,” भाॊजय म्हणारॊ.  

“भी सायॊगीने तुरा भदत कयेन. फघच तू.” 

दसुऱ्मा ददलळी सकाऱी जेरय आरा. 
त्माने भुरारा आणण भाॊजयारा काही 
ऩोळ्मा आणण ऩाणी ददरॊ. “तुम्हाॊरा 
पक्त एलढॊच खाणॊ शभऱेर,” जेरय 
म्हणारा. 



“तुभचॊ खऩू आबाय!” भुरगा म्हणारा. 
“आता भाझॊ भाॊजय तुभच्मासाठी सायॊगी 
लाजलेन.” 

“नाही! नाही!” जेरय म्हणारा. “एक डोऱा 
असणायॊ भाॊजय सायॊगी काम लाजलेर 
आणण कोण ती ऐकेन?” 



“काही हयकत नाही. भी तयीऩण 
सायॊगी लाजलते,” भाॊजय म्हणारॊ.  
भग भाॊजयानॊ सायॊगी लाजलरी.  

भग भाॊजयाने सायॊगीलय उदास 
धनू लाजलरी. ते ऐकून जेरय यडू 
रागरा.  



जेरय यडत यादहरा. त्माने यडणे 
थाॊफलरॊ नाही. कायण भाॊजयाची सायॊगी 
जादचूी होती.   

भाॊजय सायॊगी लाजलतच यादहरी. बफचाया 
उदास जेरय, यडत यादहरा. यडतच यादहरा. 
तो नतथॊच फसून यडू रागरा.  



भग भुराने जेरचा दयलाजा उघडरा. 

त्मानॊतय भुरगा आणण भाॊजय 
जेर भधनू फाहेय आरे. 



भग भुरगा आणण भाॊजय ऩुढे गेरे. त्माॊची दोरती 
आमुष्मबय कामभ यादहरी.  

समाप्त  


